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In het kort
!

!
!

Ik heb een brede onderwijskundige achtergrond: Kwaliteitsmanager Onderwijs, Intern
Begeleider, leerkracht PO, Hogeschooldocent docent Pedagogiek, ontwikkelaar IB-opleiding
en Master SEN (Special Educational Needs).
Sterk in het verbinden van (leer)theorie aan de onderwijspraktijk.
Sociaal, creatief en analytisch.

Werkervaring
IB’er – De Uilenburcht en De Fontein
Beschrijving:

Kernwoorden:

Als IB’er werk ik aan de opbouw van een sterk zorgbeleid. Daarnaast begeleid
ik de leerkrachten bij het onderzoeken en verbeteren van de leeromgeving /
effectief klassenmanagement / pedagogisch en didactisch handelen.
Leiden verbetertrajecten, zorgbeleid formuleren, coaching leerkrachten.

HBO-Docent – Hogeschool NCOI Opleidingsgroep
Beschrijving:

Kernwoorden:

Kernwoorden:

2013 / nu

Bij de NCOI vervul ik meerdere rollen. Ik begon als kwaliteitsmanager, toen
was ik verantwoordelijk voor o.a. de Master SEN. Momenteel werk ik voor NCOI
als HBO-docent Pedagogiek. Ook heb ik het curriculum voor de opleiding
Interne Begeleiding ontwikkeld.
Breed inzetbaar, werken met deadlines, trainen/coachen van volwassenen.

Leerkracht basisonderwijs – De Klinker en De Fontein
Beschrijving:

2012 / nu

2007 / 2016

Door de praktijkervaring weet ik theorie te koppelen aan de dagelijkse
praktijk. Op De Fontein was ik leerkracht van groep 8 maar ik heb ervaring in
zowel onder- als bovenbouw. Daarnaast verzorg ik voor De Fontein ook
nascholing voor het team. Mijn leservaring zet ik in bij begeleiding.
Koppelen van theorie aan de praktijk, didactische vaardigheden.

Daarnaast ook enige ervaring...
- als invalleerkracht op enkele scholen.
- als leidster op een kinderdagverblijf.
- met het speciaal (voortgezet) onderwijs.

Opleidingen
Interne begeleiding Post-HBO – Windesheim Zwolle
Gericht op:
Het verbeterproces (van zwak naar voldoende)

Ja, 2013

Pedagogische Wetenschappen – Vrije Universiteit Amsterdam
Master :
Onderwijspedagogiek
Stage:
Onderzoeksstage bij het Ministerie van Onderwijs op Sint Maarten

Ja, 2011

Pabo – Inholland Rotterdam
Specialisatie :
Het jonge kind
Minors :
Leerkracht speciaal basisonderwijs
Zorgverbreding binnen het onderwijs
Docent Muziek
Stage:
Meerdere jaren ervaring in het speciaal basisonderwijs

Ja, 2008

Extra’s
Maatschappelijke betrokkenheid
!
!
!
!

Vijf jaar vrijwilliger geweest bij een centrum voor dak- en thuislozen in Rotterdam.
Tijdens mijn studieperiode heb ik bijles gegeven aan scholieren in een psychiatrische
inrichting.
Tijdens mijn studieperiode was ik vrijwilliger voor Unicef.
EHBO-diploma (aan kinderen).

Interesses
✓
✓

Zingen / gitaar spelen
Yoga

Beschrijving:

✓
✓

Reizen
Theatersport

✓
✓

Portrettekenen
Zwemmen

Mijn creativiteit gebruik ik ook wanneer ik oplossingen aanreik binnen het
werkveld. Ik heb gereisd door o.a. Cuba, Japan en Thailand. Hiermee bewijs ik
over een initiatiefrijke, besluitvaardigde en zelfstandige houding te beschikken.

